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ÅSELE
Lör 16 juni kl 13.00 Gudstjänst med dop i Hälla Bönhus.
R Ahlstrand, M Thoors. 
Kl 23.00 Midnattskonsert i Åsele kyrka. Natalya Ivanova – bala-
lajka, Mila Thoors – piano, orgel. 
Sön 17 juni kl 11.00 Söndagsgudstjänst. R Ahlstrand, M Thoors.
FREDRIKA
Sön 17 juni kl 14.00 Söndagsgudstjänst. R Ahlstrand, I Löfdahl.  
Tors 21 juni kl 19.00 Bön.                   VÄLKOMMEN!

ÅSELE-FREDRIKA

 

FILADELFIA: Lör 11.00 Sång i parken
Sön 11.00 & 13.30 Sommarmöten i Hälla Bygdegård,
David Forsling och sånggruppen 4you, servering. 
Tis 19.00 Bön.  VÄLKOMNA!

Vårt varma tack till alla ni som hedrat minnet av

TORGNY ÖBERG
Stort tack till personalen på akutavdelningen och hem-
tjänsten. Sandy, Monica & Kerstin

Takplåt 83:-/m2

Takskruv 150:-/pkt

Hängrännor 20% rabatt
Gäller 28/5-15/6 eller så långt lagret räcker
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SÄLJES: Vapenskåp, ca 120 x 30 cm. Tel 070-027 35 66.

Öppet: tis-fre 10.00-18.00
 lör 10.00-14.00
Adress: Storgatan 15 (Gamla Kyrkstadskiosken)

 Vilhelmina
(Kortbetalning från v. 23)

 

Jag fyller på med nya varor varje dag!
             Välkomna!

Vi köper även upp!

Komvux i Åsele planerar att starta en utbildning i vård och 
omsorg hösten 2012. Utbildningen riktar sig till dig som 
vill arbeta inom äldrevård, hemsjukvård, handikapomsorg 
eller akutsjukvård.

Samlingsort:  Åsele

Studieform: Distansutbildning, vilket innebär att man har 
 schemalagda träffar på samlingsorten varje 
 vecka. Övrig tid studerar man på egen hand.

Tid:  60 veckor fördelade på tre terminer. Studierna 
 är på heltid. Kursstart är 17 september 2012. 

Förkunskaps-
krav: Slutbetyg från grundskolan. Arbetslivserfarenhet 
 är meriterande vid antagning.

Ansökan: Skicka in grundskolebetyg och intyg på arbets-
 livserfarenhet inom området. Ansöknings-
 blankett finns på hemsidan och på Lärcentra. 
 Ansökan skickas till Lärcentra, 919 85 Åsele och 
 skall vara inkommen till lärcentra senast 
 2012-06-28.

Information: Mer information om utbildningen och namn på 
 kontaktpersoner finns på Åsele kommuns 
 hemsida www.asele.se

OMVÅRDNADSUTBILDNING
I ÅSELE
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Reconnective Healing®
Nu i Storuman via Åbackens Gym & Rehab A

Välkommen att beställa din tid via telefon/sms 

Reconnective Healing® Level I/II

TORVSJÖ KVARNAR
Caféet öppnar för säsongen 16 juni

och har öppet kl 11.00-17.00, varje dag. 
Grupper och visningar bokas via Åsele Turistbyrå 0941-140 78.  
Välkomna!  Stiftelsen Kvarnbäcken

GAMMELDAGSMAT
Gafsele Bygdegård 19 juni kl 17.00-20.00. Vi pratar gamla 
matminnen sam�digt som vi äter en gammeldags meny. 
Östernorets Bygdegård 20 juni 17.00-20.00. Lokalt producerad 
mat med mjölk som stomme. Välkomna!

Östernorets Bygdegårdförening Gafsele Bygdegård, 
Gafsele Byamän och Vuxenskolan
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Björn Ferry, medlem i Norra Skogsägarna

Sikta mot framtiden!  
Under hösten lanserar Norra ett helt nytt webbkoncept. Förutom en  sprillans  
ny hemsida erbjuder vi dig som medlem ett personligt konto med inlogg-
ning där du kan hålla koll på det mesta som gäller din skog. Har du dessutom 
tecknat en skogsbruksplan får du tillgång till den på  webben och som app 
för iphone och ipad.  Så nu är det verkligen dags!

Vi bjuder på en ipad – eller två
Om du som medlem tecknar en ny skogsbruksplan och ett virkeskontrakt 
på minst 500 m3fub skickar vi med en ipad eller en iphone helt utan kostnad. 
 Tecknar du ett virkeskontrakt på minst 1 000 m3fub skickar vi med både en 
ipad och en iphone. Gör som Björn – ta sikte mot framtiden och ska�a Norras 
skogsbruksplan!

Slå oss en signal eller titta in på  
en kopp fika för mer information.                                                                         

Medlemserbjudandet gäller tecknande av skogsbruksplan inklusive virkeskontrakt (bar-
marks   post) senast 2012-10-01. Vid tecknande av en skogsbruksplan inklusive virkeskontrakt 
(enligt ordi narie prislista) om minst 500 m3fub får du välja antingen en iPhone 4S/32GB 
(värde 5 300 kr) eller en iPad 2/64 GB (värde 5 300 kr). Vid tecknande av en skogsbruksplan 
inklusive virkeskontrakt om minst 1 000 m3fub får du välja både en iPhone 4S och en iPad 2  
   alternativt två iPhone 4S eller två iPad 2. Obser vera att all  
      teknisk support sker genom Apples ordinarie kanaler.
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www.scaskog.com

Vår granförbrukande industri går på högvarv och har 
stort behov av råvara. Därför har vi infört en sommar-
premie på 40 kronor/m3fub för grantimmer.  

Kontakta din virkesköpare för mer information. 

Sommarpremie 
i granskogen!

Simon Näsström, Dorotea/Åsele västra, tel 0941-143 63
Jan Erik Jonsson, Vilhelmina östra/Åsele östra, tel 0940-379 51

Bordsloppis
Under Hembygdsdagarna i Vilhelmina anordnas bordsloppis 
inne på Folkets Hus. Bordsloppis innebär att vem som helst kan 
hyra ett eller flera bord och sälja vad som behagas.
När: Fre 6 juli kl 10-17, lör 7 juli kl 10-17, sön 8 juli kl 10-16. 
Plats: Vilhelmina Folkets Hus
Bordshyra: 50 kr per bord (120x80cm)
Boka redan nu, antal platser är
begränsat och det är
först till kvarn som gäller!!
www.visitvilhelmina.se • 070-250 09 75 •  info@visitvilhelmina.se

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se

GRILLFEST MED DJURSKYDDET ÅSELE
Katthemmet KurrLyan bjuder sina medlemmar på grillfest på 
lördag 17 juni kl 12.00 vid Astma- & allergistugan, Sörstrands- 
vägen. Vi äter gott, umgås och har kul. Medtag något att sitta på 
och ett glatt humör! Vi söker också fosterhem för livshotade katter, 
för anmälan om fosterhem eller frågor om grill-
festen ring 070-218 09 41. Hjärtligt välkomna!
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Bion i Åsele visar
Lördag 16/6 kl 20.00.15 år, 70 kr inkl tilltugg.

PROMETHEUS
Söndag 17/6 kl 19.00. BT, 70 kr.

MANNEN FRÅN LE HAVRE b
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70 kr inkl tilltugg.

EUS
70 kr.

ÅN LE HAVR

3D

Tel 100 64, 100 06

 (150:-)

Plantmarknad Lunchbuffé
11.00-13.30
85:-/person

12:-/St 10 st 100:-
Blanda som du vill!

Tel 100 64, 100 06

Sommarens
öppettider from 18/6
Vardagar 08.00-16.30
Lördagar 11.00-14.00

En del av dödsbo utförsäljes, hos Yvon, Storgatan 7. 
Tel 0941-101 49 eller 0768-29 81 04.

BOKA IN 30/6 I BÄSKSJÖ, VILHELMINA!!!

K O N S T
ur kommunens KonstSkatt

Åsele Kons�örening utställer i Kulturna�a’ 
i utställningslokalen, fd Tingshuset.

Öppe�der: Lördag 16/6 och söndag 17/6 kl 12-16.

Studiefrämjandet VÄLKOMNA! Åsele Kons�örening

LAPPMARKSPOTATIS
Mandel, King-E, Fontane, Satina & Princess. Egen odling.

Fredag 15/6 Åsele OK/Q8 12-12.30. Vilhelmina fd Televerket 15-16.
Förbeställ gärna.  Sista turen för säsongen! 
www.lappmarksbonden.se Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.

Välkomna!  Anna & Martin

FEST I FREDRIKA
Klockarudden den 16 juni kl 13.00-16.00.

Underhållning, tipspromenad, fiskdamm, fika, hamburgare, 
invigning av flötet. Kom gärna med båt eller annat flytetyg. 

Alla varmt välkomna! 
Samarr: Fredrikas Framtid, FIK, Fredrika Teatersällskap, Skoterklubben, Vuxenskolan.
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Sugen  på en ipad?Kolla in vårt  
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Ett steg närmare dig!
Sedan några veckor tillbaka har Norra Skogsägarna en helt ny skoglig orga-
nisation. Den mest märkbara skillnaden är de nya geografiska indel ningarna. 
Fyra regioner har blivit åtta virkesområden.

För dig som skogsägare kommer förändringen enbar t att medföra fördelar. 
Framför allt innebär det här tajtare och bät tre samarbete inom virkesområdet 
samt att stödet och rådgivningen till dig blir ännu bättre.

Här nedan ser du skogstjänstemännen som ingår i ditt virkesområde. Ta kon-
takt med någon av oss om du har några frågor, funderingar eller bara vill boka 
in ett förut sätt  ningslöst möte!  Ha en riktigt skön sommar!

Christoffer Berg
Skogsinspektor 
Mobil ���-��� �� ��
christoffer.berg@norra.se

Dorotea/Åsele

Magnus Furmark
Tf virkesområdeschef 
Mobil ���-��� �� ��
magnus.furmark@norra.se 

Vilhelmina/Lycksele/Dorotea

Tommy Gustavsson 
Skogsinspektor
Mobil ���-��� �� ��
tommy.gustavsson@norra.se

Storuman/Sorsele

Sven-Erik Tidström
Skogsinspektor 
Mobil ���-��� �� ��
sven-erik.tidstrom@norra.se

Vilhelmina/Åsele/Dorotea

Tomas Nilsson 
Skogsinspektor
Mobil ���-��� �� ��
tomas.nilsson@norra.se

Åsele/Dorotea/Lycksele

Karl-Magnus Sihlén
Produktionsinsp./skogsv.
Mobil ���-��� �� ��
karl-magnus.sihlen@norra.se

Lycksele

Olle Lindh 
Skogsinspektor
Mobil ���-��� �� ��
olle.lindh@norra.se

Storuman/Sorsele

y g

Lycksele 
sbo

Storuman 
sbo

Vilhelmina 
sbo

Sorsele 
sbo

Lars Andersson
Produktionsinspektor 
Mobil ���-��� �� ��
lars.andersson@norra.se

Södra Lappland

Södra Lappland virkesområde
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STORT TACK TILL SPONSORERNA AV VÅR JAKTSTIG!
Ponsse, Näslunds Väg, Inlandsfrakt, Axbergs, OKQ8, 
Sveaskog, Tellingers Grus, Granngården, Norrskog, 
Swedbank, Handelsbanken, Svevia, Holmen Skog, SCA, 
Lightforce, NCC.
TACK! Åsele Jaktskytteklubb
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Bryggaren i Åsele AB
Vi har fyllt lagret med byggvaror.

Öppet: Mån-fre 09.00-17.00
 Lunchstängt 12.00-13.00

Telefon 0941-100 11
Mobil 072-206 24 50

UTHYRES I ÅSELE: 1:a centralt, 49 m². 2:a cen-
tralt, 63 m². Lokal finns ledig att hyra centralt i 
Åsele, 80 m². Ring 076-776 94 92 för mer information.

Onsdag 20/6 kl 11.00-17.00
finns vi på torget, Åsele

med nyrökta & färska varor.
Vi har även nyrökt kött från eget rökeri!

Din lokala
fiskhandlare

Du är även välkommen att besöka vår gårdsbutik i Vilhelmina!
0940-250 90  •  www.mbergmansfisk.se
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VILHELMINA JUBILERAR sina 200 år 16 - 17 juni 2012
med följande festprogram

Lördag, 16 juni
Kl 13-15  WORKSHOP, REAL GROUP
 anmälan till Församlingsexpeditionen,
 tel 0940-372 00. Deltagaravgift: 100 kr.
Kl 18  UNIONT och UNISONT – Norskt och svenskt med
 Brønnøy kammerkor och Vilhelmina kyrkokör. 
Kl 10-18 LEVANDE SAMEVISTE på Kyrkberget.  
Söndag, 17 juni 
Kl 10 VID DEN FÖRSTA KYRKAN - SAMLING på   
 GAMLA KYRKPLATSEN
 En återblick i ord och ton. Därefter procession upp till  
 Vilhelmina kyrka. 
Kl 10.50   På kyrktrappan: Invigning av Processionskors
Kl 11  MÄSSA i JAZZTON 
 GRILLFEST på kyrkbacken
Kl 14-17  LEVANDE SAMEVISTE på Kyrkberget. 
Kl 18 KONSERT med THE REAL GROUP 
 Biljetter, 250 kr, säljs på Församlingsexpeditionen och Colorama

VÄLKOMNA till festprogrammen!     / Vilhelmina församling
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Svergo bod 15 m2 Från 19 900 kr. 
Förstärkt golv. Rejäl dörr med låskolv.

Stalo grillplats Från 4 500 kr.  
Med eller utan ryggstöd. Eldfast insats 
och grill galler medföljer.

Bräska stuga/bastu 10 m2 med altan
Pris från 29 900 kr. Glasdörr mellan 
bastu- och relaxdel. Altan 5 m2.

Beställ din stuga genom att ringa 0952-550 14 eller maila till fritid@baseco.se
Inspireras på baseco.se eller hos Baseco i Sorsele.

När du köper en stugmodell från Baseco får du en prisvärd stuga, bastu eller 
ett förråd gjord av senvuxen lappländsk fura, något som garanterar både 
kvalitet och stabilitet. Med gedigna golv- och takåsar klarar alla modeller 
även riktigt hårda väderförhållanden. Basecos stugor levereras obehandlade, 
virket är rejält dimensionerat och de färdigkapade komponenterna gör 
monteringen enkel.

Laisan bastu 10 m2

Från 26 900 kr. Bastukaminpaket  
10 900 kr.

Lill-Laisan stuga/bastu 5 m2

Från 13 500 kr. Lekstuga/bastu/gäst-
stuga. Tillvalspaket kan köpas.

Nalo stuga 15 m2 Från 21 900 kr.
Takpaket, dubbelfönster och 90 cm 
takutstick kan väljas till.

Nyhet!

Jutis och 

Råvo 15 m2

Jutis är ett litet funkishus med 
skjutbara glaspartier som passar 
som gäststuga eller lusthus.
Pris från 44 900 kr.
Råvo är en bod i samma stil.
Pris från 27 900 kr.

Jutis är kompis 
med Råvo
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Våra öppe�der under sommaren är kl 09.00-12.00 från 18 juni 
tom 31 aug. Vecka 29 stängt. Övrig �d nås vi på tel 0941-108 00. 
 Vi önskar alla cirkelledare och cirkeldeltagare
 en RIKTIGT SKÖN SOMMAR! 
 Studieförbundet Vuxenskolan

OPTIKER
Välkommen att beställa tid för synundersökning. Enkelslipade 

glasögon fr 495:-, progressiva glasögon med bred läszon fr 1 495:-.
SOLKAMPANJ! Enkelslipade solglasögon från 495:-.

Progressiva solglasögon från 1.495:-.
ICS Optics, Leg Optiker Richard Nordenstam, 

Ny adress: Grubbgatan 5, Lycksele. Tel. 0950-140 40, 070-789 58 89

Erbjudande om gratis HPV-vaccination
för flickor födda 1993-1998.

Dags för DOS 2

Påbörjad vaccination
Även du som redan påbörjat vaccination med Gardasil på annan 
hälsocentral får de vaccinationer som är kvar kostnadsfritt hos oss. 
Vi kan inte lämna ersättning för tidigare betalda vaccinationer eller 
uthämtat vaccin.

Vi erbjuder drop-in för vaccination följande dagar:

Tid: Fredag 15 juni 13.00-15.00
 Tisdag 19 juni 17.00-19.00

Plats: Åsele sjukstuga

Har du frågor kring vaccinering:
Kontakta oss på Åsele sjukstuga telefon 090-785 91 76.
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12.00 BINGO För liten som stor! Fina vinster!

  14.00 - 18.00 BARN- & FAMILJEAKTIVITETER
  På Hembygdsområdet är alla hus öppna för guidning och visning även Pallins 
tryckeri.  Kaffestugan är öppen. För barnen läses det sagor i sagostugan, det blir 
       ansiktsmålning. Hoppborg. Ponnyridning för 20:-

  16.00 PÅ SCENEN
Uppträdande av Åsele Drill och Åseles Sommarmusiker ...

LÖR 14.00-20.00  och SÖN 14.00-17.00 i Kommunhuset  
 Konstföreningen har konstutställning i Pelarsalen , ”Konst ur kommunens 
konstsamlingar.

St�r� ��.12.00på Hembygdsområdet 

23.00 Midna�skonsert i Kyrkan Balalajka

Arr: Åsele Kommun och ABF Mitt i Lappland

Timmerbilschaufför sökes för 
timmertransporter i Åsele!

Robert Karlsson Åkeri AB • Tel 070-324 12 22

KOM IHÅG....
Toner, kaffe, kassarullar inför semestern!
(Vi har toner till alla skrivare.)

Begränsade öppettider
under juli.

Michael, Berit & Stig

KULTURVECKAN / HEMBYGDSDAGARNA
VILHELMINA  1-8 juli

www.vilhelmina.se/kulturveckan         www.visitvilhelmina.se

Kultur- och Fritid 

Vilhelmina Turistbyrå
0940 - 398 86

Visit Vilhelmina
070-250 09 75
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Nordmaling 
sbo

Örnsköldsvik 
norra sbo

Bjurholm-Fredrika 
sbo

Ett steg närmare dig!
Sedan några veckor tillbaka har Norra Skogsägarna en helt ny skoglig 
orga nisation. Den mest märkbara skillnaden är de nya geogra�ska  
indel ningarna. Fyra regioner har blivit åtta virkesområden.

För dig som skogsägare kommer förändringen enbart att med- 
föra fördelar. Framför allt innebär det här tajtare och bättre  
samarbete inom virkesområdet samt att stödet och rådgiv- 
ningen till dig blir ännu bättre.

Här nedan ser du skogstjänstemännen som ingår i ditt virkesområde.  
Ta kontakt med någon av oss om du har några frågor, funderingar eller  
bara vill boka in ett förut sätt  ningslöst möte!  Ha en riktigt skön sommar!

Norra Ångermanland virkesområde

Tommy Strandberg
Prod.inspekt./skogsv. 
Mobil 070-381 63 37
tommy.strandberg@norra.se 

Nordmaling

Eilert Eriksson 
Skogsinspektor 
Mobil 070-336 74 70
eilert.eriksson@norra.se

Örnsköldsvik norra

Tage Westin 
Skogsinspektor
Mobil 070-336 83 13
tage.westin@norra.se

Örnsköldsvik norra

Karin Hägglund
Skogsinspektor 
Mobil 070-336 03 25
Karin.hagglund@norra.se

Örnsköldsvik norra

Leif Strandberg
Skogsinspektor 
Mobil 070-687 10 17
leif.strandberg@norra.se

Örnsköldsvik norra

Göran Westman
Virkesområdeschef 
Mobil 070-355 85 59
goran.westman@norra.se 

Norra Ångermanland

Tommy Israelsson 
Skogsinspektor 
Mobil 070-336 16 91
tommy.israelsson@norra.se

Bjurholm/Fredrika

Kjell-Anders Persson 
Produktionsinspektor
Mobil 070-570 09 50
kjell-anders.persson@norra.se

Bjurholm/Fredrika

Anders Bergh 
Skogsinspektor 
Mobil 070-358 10 20
anders.bergh@norra.se

Bjurholm/Fredrika

Karl-Johan Krekula
Skogsinspektor 
Mobil 070-579 97 86
karl-johan.krekula@norra.se

Nordmaling

Martin Sundström
Skogsinspektor 
Mobil 070-660 25 22
martin.sundstrom@norra.se

Nordmaling


